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foran: f.v: Simen Pedersen, Casper B. Espensen, Bendik S. Løe. Bak: 
Erlend L. Bakka, Marcus Hestad, Erik F. Lia, Noah L. Hagen, Olav  Skåttet.

NHLs gutter 11 år har hatt 
en tøff sesong, men fikk 
en opptur mot Bamble. 
Glenn Vik
glenn.vik@telen.no
932 34 217

Klubbens 2. lag måtte melde 
seg på i en aldersklasse høyere 
for å få seriespill denne seson-
gen. Dermed har det gått litt 
opp og ned resultatmessig i lø-

pet av årets håndballsesong, 
men seieren mot Bambles-
makte godt. 

To målsseier
Trener Anne Lise Landsverk 
var godt fornøyd med sine 
elever i kampen mot Bamble 
som Notodden vant med 15-13. 
Blåtrøyene åpnet sterkt og le-
det 6-0 før de sovnet litt ut-
over i kampen. Likevel var 

motstanderen aldri nærmere 
enn to mål, så seieren var rela-
tivt kontrollert. 

Tapte for skarphedin
NHL-guttene møtte også 
Skarphedin denne helgen, 
men laget fra Bø ble for sterke 
og vant med 18-11. Tapet til 
tross - 11-åringene har trent 
godt denne sesongen og frem-
gangen har vært merkbar. 

seier og tap for gutter 11

Sander Bjørndalen får 
delta i selve NM-kon-
kurransen. Det har 
ikke skjedd på over 
20 år.
Glenn Vik
glenn.vik@telen.no
932 34 217

Hopperen fra Heddal var allere-
de forhåndsuttatt til å være 
prøvehopper under NM i 
Tveitanbakken kommende 
helg. Nå skal han i også konkur-
rere mot eliten. Trolig var Fro-
de Hagen siste NM-deltager for 
Heddal. Den deltagelsen date-
rer seg tilbake til midten av 
1990-tallet. 

stepper inn
Det er et forfall som sørger for 
at Heddal har søkt - og fått - dis-
pensasjon for hoppforbundet - 
til å la Sander delta under søn-
dagens konkurranse i laghopp. 
Sander er i utgangspunktet for 
ung til å hoppe et NM, men for-
bundet har nå gitt grønt lys for 
16-åringen. 

–Det blir utrolig bra. Jeg gle-
der meg enormt, flirer Heddals 
representant under mesterska-
pet i Tveitanbakken.Han har 
kjent til muligheten i et par 
uker, men den endelige god-
kjennelsen fra hoppforbundet 
kom nylig. 

Usikker på mulighetene
Sander skal hoppe sammen 
med team Telemark og Vestfold 
under lagkonkurransen. Chris-
tian Lian, Håkon Leirvåg og 

Erik Johannesen utgjør laget. 
–Jeg vet ikke hvor stor sjanse-

ne for en topplassering er, men 
dersom vi leverer gode hopp er 
vi innenfor, smiler Sander. An-
ders Fannemel meldte nylig 
forfall, det samme har Anders 
Bardal gjort. Likevel er hoppere 
som Rune Velta, Tom Hilde, 
Anders Jacobsen, Johann An-

dre Forfang og Daniel Andre 
Tande påmeldt. Verdensmester 
i normalbakke i Falun - Rune 
Velta - er sistemann ut i herre-
nes konkurranse. 

 Det er damene som skal først 
ut lørdag formiddag. Anette Sa-
gen er en av de 18 startende. 
Det samme er Line Jahr og Ma-
ren Sundby. Det er 73 hoppere 

påmeldt i herreklassen, mens 
18 damehoppere vil være klare 
for å kjempe om NM-medalje-
ne. 

setter opp buss
Rennleder Kim Bjørndalen kan 
love gode forhold i Tveitanbak-
kene, men understreker at par-
keringen har blitt en utfordring. 

Derfor har arrangøren nå be-
kreftet at man setter opp buss 
fra Yli skole og opp til bakken. 

–Det er svært begrensede 
parkeringsmuligheter ved bak-
ken, men Yli skole har plass til 
200 biler, så det blir en god løs-
ning, sier Kim som ikke frykter 
at en ny nedbørsperiode skaper 
de store problemene. 

Første lokale på mange år

sander får delta i nM

Klar for nM: Sander Bjørndalen har fått klarsignal til å delta i lagkonkurransen under NM på hjemmebane søndag. Heddalshopperen skal 
delta for Team Telemark og Buskerud. Dermed blir han den første NM-deltager fra Heddal på 20 år.  


